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Optimale eenheid

Hierbij mijn reactie op het artikel ‘Offer je jezelf alleen op omdat het je broertje is?’ (Wetenschap, 18
september).
Een bijenvolk is meer dan de som der delen. Een kolonie bijen is een perfect werkende eenheid. Je
moet ze niet zien als aparte individuen, je moet ze zien in hun samenhang. Ze zijn niet op zichzelf
gericht, maar op de groep. Er is geen enkele bij die voor zijn eigen belang gaat. Dit komt doordat bijen
geen ik-bewustzijn (ego) hebben, maar een groepsbewustzijn.
Dit maakt ogenblikkelijke communicatie mogelijk, waar de bijen zich ook bevinden (in de wetenschap
bekend als synchroniciteit en non-lokaliteit). Wat de ene bij weet, dat weet de andere bij onmiddellijk.
Wat de ene bij wordt aangedaan (door de mens) heeft zijn weerslag op het hele volk.
Een gemuteerde bij tast het gehele volk aan. Bijen zijn qua bewustzijn één met elkaar, zij weten niet
waar zijzelf ophouden en waar de ander begint.
Wetenschappers moeten een bijenvolk holistisch benaderen. Alles komt dan in een heel ander licht te
staan.
Groene pen

Lang geleden werkte ik op een openbare basisschool, waar ook met een groene pen werd gecorrigeerd
(Geachte redactie, 21 september). Een liefdevolle manier van omgaan met je leerlingen – die me altijd
is bijgebleven. De nadruk leggen op datgene wat goed gedaan is, geeft leerlingen het zo belangrijke
zelfvertrouwen. Deze aanpak motiveerde enorm. Ik voelde mij een betere leerkracht.
Hopelijk zet de groene pen een ieder aan empathisch te corrigeren en zo een waardevolle bijdrage te
leveren aan de maatschappij.
Voetbalcanon

Uw ontroerende artikel over de dood van Ajaxvolgeling Picornie (Sport, 18 september) behoeft een
vervolg. Op een onzalige dag in april 2004 werd na de officiële wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, op
het officiële Ajaxcomplex De Toekomst, het elftal van Feyenoord door het dapperste gedeelte van de
toeschouwers van het veld af getrapt. Toenmalig jeugdtrainer Mario Been werd met een mes bedreigd.
Toenmalig jeugdspeler Robin van Persie moest rennen voor zijn leven. Middenvelder Acuna moest de
nacht in het ziekenhuis doorbrengen. TV Rijnmond was voor aanvang van de wedstrijd reeds van het
terrein gepest. De resterende tv-ploegen werd het registreren van een en ander onmogelijk gemaakt.
Me dunkt dat dit voorval niet mag ontbreken in uw Voetbalcanon.
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